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  مالءالنحو واإلقواعد 
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انفصم انذساسً األول

األستار / حساو أبى أوس
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أبنائي إهداء إلى :

ىمَّْلس ، سَّنَّاء ، أَّرَّْهالزَّ

 ْمفيُك كَّيباِر تعالى أْن اهللَّ أسأُل
رٍّوشَّ وٍءُس لُِّك ْنِم ْمُكويحفظَّ

 يًُتابع١

 ١ ايصخص١ٝ ع٢ً ايفٝس بٛى/ حساّ أبٛ أْسخايصف

 ايصفخ١ ايعا١َ ع٢ً ايفٝس بٛى/ حساّ أبٛ أْس ٖٝا ْكسأ

 ايتعًُٝٞ ع٢ً ايفٝس بٛى أْس جسٚب حساّ أبٛ

 ، ملصاٖد٠ نٌ ٖرٙ ايدزٚس فٝدٜٛ ع٢ً ايكٓا٠قٓا٠ حساّ أبٛ أْس ايتع١ًُٝٝ ع٢ً ايٝٛتٝٛب
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مـحتويات الـ
قواعد النحو:

قواعد اإلمالء:
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هق مٚ فٔس مجِٜ وٓ صبف مجِٜ

ثْك أو افـجّع  ٍرد أو افّـ وهق اشؿ يدلُّ ظذ افّـ

بٖنقاظف .

ٚـ ًّ ويُقن مرؾقًظٚ دائ

ٌٜ افسّـُٚء  صٚؾٔ

ًِّـِٚن  مـخِهٚنِ افّـ

يف افًّؾ مبدظقنافنبُٚب 

 ِٜ درش ُت افّـ مٚهراٌت مًِّٚـ

ايسُا٤ُ صاف١ٌٝ
مبتدأ مرؾقع وظالمٜ رؾًف افوّٜافسّـٚءُ 

 ٌٜ خز مرؾقع وظالمٜ رؾًف افوّٜصٚؾٔ

ِٕ َُِٕ ايـُعًُـا ـخًصا
ًِّـٚنِ  مبتدأ مرؾقع وظالمٜ رؾًف إفػافّـ

خز مرؾقع وظالمٜ رؾًف إفػ خِهٚنِ ـم

َُ ٕٛدُعِبايصباُب 
ظالمٜ رؾًف افوّٜمبتدأ مرؾقع وافنبُٚب 

افقاوخز مرؾقع وظالمٜ رؾًف قنَ بدظُ مُ 

قواعد النحوأوال 

انـخرب انـمفشد

ـ أوىاع اخلـبـش 1
 خز صبف مجِٜ

 ضرف جار ومـجرور

 خز مجِٜ

 خرب مجلة اسموة خرب مجلة فعلوة

 خز مٍرد
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الحظ أن :

.  وجقد افوّر جِّٜ هقـخز افـٍّرد وافـخز افـافٍرق بغ اف 

، ؾٚفـخز )جـِّٜ ؾًِٜٔ( . ؾًؾٞ ظـ افوّر؛ ؾ٘ن وجدَت بدايٜ افـخز ؾٚفقاجٛ ظِٔؽ أن تبح

وإن وجدت بدايٜ افـخز )اشؿ( وؾٔف ضّر، ؾٚخلز )جـِّٜ اشّٜٔ(. 

وإن وجدت بدايٜ افـخز اشؿ وفٔس ؾٔف ضّر ؾٚفـخز )مٍرد(.

ِٜ ) ؾًِٜٔ ( . ِٜ ) اشّٜٔ ( ، أو جّـ هق افذي يُقن جّـ

وهق ) ضّر ( يربط جـِّٜ افـخز بٚفـّبتدأ إول رابطوينسط وجقد 

 :

درشٜ  ضًّرا مٍْهاًل :ـ  1 بٔٝ افًِؿ( . افوّر )هل( هلمثؾ )افّـ

ٚء(ٓمثؾ )افـّدرشٜ ؾهقفـ ضًّرا متهاًل :ـ  2 ٚ ٕئٍٜ( . افوّر )افٓـ

َٝ ـالمُ  صقاٌب( . افوّر ) افُٚف( .  ؽ)أن

جتٓدُ  : ضًّرا مستًسا ـ   3 ( . افوّر : )هق( بًد افًٍؾ ٕجحَح جَ َٕ  مثؾ : )افّـ

 ُٜ ٌٜ أزهٚرُ  احلديَ هٚ مجِٔ

 ُٜ ئدُ  افريٚض ٚ ـثرةٌ هَ ؾقا

ًِؿُ  شٌٓؾ  فُ رشُح  افّـ

إػ افزر  يـٓـدي افهدُق 

ُْقا  افًّـُٚل  ََ ؿ ات ُٓ َِ ظّ

صبًٚحٚ تؼُق  افنُّس 

 خز جـِّٜ اشّٜٔ خز جـِّٜ ؾًِٜٔ
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َٖا  احلدَٜك١ُ أشٖاُز
 جـ١ًٌُٝ

 ُٜ مبتدأ مرؾقع وظالمٜ رؾًف افوّٜ افـحديَ

أزهُٚرهٚ
مبتدأ ثٍٚن مرؾقع وظالمٜ رؾًف افوّٜ

حؾ جر موٚف إفٔفـٓٚء ضّر يف مـواف

 ٌٜ ّبتدأ افثٚين مرؾقع وظالمٜ رؾًف افوّٜـخز اف مجِٔ

بتدأ إول وافـجِّٜ آشّٜٔ يف مـحؾ رؾع خز افّـ

َِٜٗ ايصدُم ٟ إىل ـِدـ
 ايربِّ

مبتدأ مرؾقع وظالمٜ رؾًف افوّٜ افهدُق 

ييـٓدِ 
ؾًؾ موٚرع

ستس تَديره )هق( يًقد ظذ افهدقوافٍٚظؾ ضّر مُ 

بتدأ وافـجِّٜ افًٍِٜٔ يف مـحؾ رؾع خز افّـ

حرف جرإػ

جرور وظالمٜ جره افُرسةـاشؿ م افزر 

منارج إعشابٍت عهى اخلرب اجلمهت
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.(طرف زمٚن)هق افذي يُقن اخلز طرف ) طرف زمٚن ( أو 

 ـٚ مـجروًراًّ أو يُقن حرَف جر واش

 افـجْقدِ  أمٚمَ  افَٚئدُ 

ًِؿُ  افتالمٔذِ  بغَ  افّـ

 ُٜ افْجِٚح  ـ ظْٚصِ مِ بٚفٍْس  افثَ

ًٚدنُ  ـِ  افّـ  إرض يف بٚض

ايكا٥ُد أَاَّ
ايـجِٓٛد

ظالمٜ رؾًف افوّٜمبتدأ مرؾقع وافَٚئدُ 

طرف مُٚن مْهقب وظالمٜ ٕهبف افٍتحٜأمٚمَ 

موٚف إفٔف مـجرور وظالمٜ جره افُرسةافـجـْقدِ 

بتدأ وصبف افـجِّٜ يف مـحؾ رؾع خز افّـ

ُٕ ِٔ ايـُعاد يف باط
األزِض

ًٚدنُ  مبتدأ مرؾقع وظالمٜ رؾًف افوّٜافّـ

حرف جريف

ـِ  فُرسةجرور وظالمٜ جره اـاشؿ مبٚض

بتدأ جرور يف مـحؾ رؾع خز افّـ وافـجٚر وافّـ

موٚف إفٔف مـجرور وظالمٜ جره افُرسةإرضِ 

 طرف جٚر ومـجـرور
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ـ تسّك " إؾًٚل افْٚشخٜ " 1

ـ تدخؾ ظذ اجلِّٜ آشّٜٔ . وٓ تدخؾ ظذ اجلِّٜ افًٍِٜٔ 2

بتدأ واخلز يف اجل 3 . وفذفؽ تسّك : "أؾًٚل ٕٚشخٜ" ِّٜ آشّٜٔـ تٌرر إظراب افّـ

بتدأ ويسّك اشّٓٚ . ؾَْقل مثاًل : ) اشؿ ـٚن مرؾقع وظالمٜ رؾًف ...( ؾسؾع افّـ

. ؾَْقل مثاًل : ) خز ـٚن مْهقب وظالمٜ ٕهبف ...( خزهٚوتْهٛ افـخز ويسّك 

ـ مـ أخقات ـٚن " أصبح ـ أضحك ـ أمسك ـ بٚت ـ طؾ ـ صٚر ـ فٔس" 4

ـٚيض 5 وٚرع وإمر يًّالن ٍٕس ظّؾ افّـ ؾسؾع ادبتدأ  ؛ـ هذه إؾًٚل افثّـٕٜٚٔ مٚضٜٔ ، وافّـ

وتْهٛ اخلز . مثؾ: أصبح ) يهبح ـ اصبح ( . إٓ افًٍؾ ) فٔس ( ؾٖٔيت ظذ صقرة املٚيض ؾَط

تأمل هذا الجدول جيًدا لتعلم الفرق بين الجملة االسمية قبل دخول األفعال الناسخة 

 بعد دخولـهاو

ٌٔؾ  ٔاًل حَ أْض افـجقُّ جّـ ك افـجقُّ جّـ

َأْصَبَح افىَّٚفَبِٚن مٓذَبْغِ افىٚفبِٚن مٓذبٚن

ٌت  ا ُٚت مَكر َٓ ٍت إُمَّ ا َ ََكر ِٝ إمُٓٚت ُم َفَْٔس

ةٌ  ةً   إصجُٚر ُمـخرضَّ صٚرِت إصجُٚر ُمـْخرضَّ

ٗمْقن مـخِهقن هلل ٗمْقن ُمـْخِهغ هللافّـ ييؾُّ افّـ

بتدأ يبَك مرؾقًظٚ ـّـٚ هق . أمٚ اخلز ؾْٔهٛ بًد أن ـٚن مرؾقًظٚ الحظ أن : افّـ

 ـ كان وأخىاتها 2
 كان أصبح أضحى أمسى بات ضل صار لوس
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ْـُـاذج إعساب١ٝ يبعض ايـجٌُ ايسابك١

ٌٌ ُّٛ جـُٝ ايـج
رؾًف افوّٜمبتدأ مرؾقع وظالمٜ افـجقُّ 

ٌٔؾ  ِّ خز مرؾقع وظالمٜ رؾًف افوَّٜجـ

ُّ جـًًُٝا أِضَخ٢ ايـج
بتدأ ويْهٛ افـخزكحَ أْض  ؾًؾ مٚيض ٕٚشخ يرؾع افّـ

اشؿ أضحك مرؾقع وظالمٜ رؾًف افوّٜافـجقُّ 

ِّ َج  حك مْهقب وظالمٜ ٕهبف افٍتحْٜض خز أَ ٔاًل ـ

ِٕ ِٕ َٗربا ايطايبا
مبتدأ مرؾقع وظالمٜ رؾًف إفػ؛ ٕنف مثْكافىٚفبٚن

خز مرؾقع وظالمٜ رؾًف إفػ؛ ٕنف مثْكمٓذبٚن

ِٔ ِٝ ِٕ َٗرَب َأِصَبَح ايطَّايَبا
بتدأ ويْهٛ افـخزَأصبح ؾًؾ مٚيض ٕٚشخ يرؾع افّـ

اشؿ أصبح مرؾقع وظالمٜ رؾًف إفػ؛ ٕنف مثْكافىَّٚفَبٚنِ 

وظالمٜ ٕهبف افٔٚء؛ ٕنف مثْكخز أصبح مْهقب مٓذَبْغِ 

ايـُؤَٕٓٛ َـخًصٕٛ 
هلل

ٗمْقن مبتدأ مرؾقع وظالمٜ رؾًف افقاو؛ ٕنف مجع مذـر شٚمل افّـ

خز مرؾقع وظالمٜ رؾًف افقاو؛ ٕنف مجع مذـر شٚمل مـخِهقن

 
ِ
ه وظالمٜ  مـجروراهلل: فٍظ اجلالفٜ اشؿ  حرف جر. :افالمهلل افُرسةجرر

َُـِخًصني  ُّ ايـُؤَٕٓٛ  ٜظ
هلل

بتدأ ويْهٛ افـخزييؾُّ  ؾًؾ موٚرع ٕٚشخ يرؾع افّـ

ٗمْقن ف مجع مذـر شٚملاشؿ ييؾ مرؾقع وظالمٜ رؾًف افقاو؛ ٕنَّ  افّـ

ٕنف مجع مذـر شٚملخز ييؾ مْهقب وظالمٜ ٕهبف افٔٚء؛  ُمـخِهغ

 
ِ
ه وظالمٜ  رورمـجاهلل: فٍظ اجلالفٜ اشؿ  حرف جر. :افالمهلل افُرسةجرر
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ـْ خز مٍرد كيقن يًَّٚؿقِ ـُ يـطؾَّ افّـ َتزر ًْ ؿ ُم ِٓ بقضِْ

ُٜ خز مجِٜ اشّٜٔ ِٝ افَري ٌٜ ٓٚ صقارظُ بٚت ًُِؿ ُمؤئ تعٌ ـٚن افّـ رشُحُف ُمّـ

يهقرون إهرامـٚن افسٚئحقن يٍُْع صٚحَبفُ فٔس اجلُٓؾ خز مجِٜ ؾًِٜٔ

افنجرةِ  ؾقَق افًهٍقُر  ّيسيافسحِٚب  بغَ صٚرِت افىٚئرُة طرف(خز صبف مجِٜ )

ءشٔيؾ ادستَبؾ ظذ احلدودِ بَٚت افـحٚرُس خز صبف مجِٜ)جٚر ومـجرور( يف أيدي افًِّٚـ

الحظ أن :

.(اوجمرورً  اطرًؾٚ أو جٚرً )اشّٜٔ أو ؾًِٜٔ( . وصبف مجِٜ ) ( . ومجِٜـ يٖيت خز ـٚن وأخقاهتٚ )مٍرًدا 1

ِٜ  ـ ينسط يف اخلز اجلِّٜ )وجقد ضّر( يربطُ  2 ٚ. بغ اجلِّ تٓـ اخلز وبغ اشؿ ـٚن وأخقا

ٚ شتُقن يف )  3 تٓـ ِٜ خز ـٚن وأخقا ٚـ جّـ تٓـ ( بًد أن ـٕٚٝ ؿبؾ دخقل  مـحؾ ٕهٛ خز ـٚن وأخقا

تـٓٚ يف )  بتدأـمـٚن وأخقا ٚ.( ، وذفؽ ٕن خز ـٚن مْهقب  ، وفٔس مرؾقظً  حؾ رؾع خز افّـ

.ـ تٖمؾ إظراب افـجِّٜ افتٚفٜٔ  4

كان وأخىاتها ـ أوىاع خـبـش 3
 خز صبف جـِّٜ

 ضرف جار ومـجرور

 خز جـِّٜ

 خرب جـملة اسموة خرب جـملة فعلوة

 خز مٍرد
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ُاذج إعساب١ٝ ع٢ً أْٛاع خرب نإ ٚأخٛاتـٗاـْ

 ِٔ قِّٜٛاُن
ـْ  ؾًؾ أمر مبْل ظذ افسُقنـُ

ـ و ـُ َٝ اشؿ  ضّر مستس تَديره أن

خز ـٚن مْهقب وظالمٜ ٕهبف افٍتحٜؿقيًّٚ

باتِت ايكس١ُٜ 
شٛازُعٗا َُض١ٌ٦ٝ

 ْٝ افٍتح، وافتٚء: تٚء افتٖنٔٞ ؾًؾ مٚيض مبْل ظذبٚت

 ُٜ اشؿ بٚت مرؾقع وظالمٜ رؾًف افوّٜافَري

صقارُظٓٚ
مبتدأ مرؾقع وظالمٜ رؾًف افوّٜ 

و)هٚ( يف مـحؾ جر ُموٚف إفٔف

 ٌٜ بتدأ مرؾقع وظالمٜ رؾًف افوُّٜمؤئ خز افّـ

وافـجِّٜ آشّٜٔ )صقارظٓٚ مؤئٜ( يف حمؾ ٕهٛ خز بٚت

َٕ ايسا٥خٕٛ  نا
ِّ َُٕزٜص األٖساَّ ٚ

ؾًؾ مٚيض مبْل ظذ افٍتحـٚنَ 

اشؿ ـٚن مرؾقع وظالمٜ رؾًف افقاو؛ ٕنف مجع مذـر شٚمل قنَ افسٚئحُ 

ونرُ يهقر 
وٚرع مرؾقع وظالمٜ رؾًف افوّٜؾًؾ مُ 

ٚظٜ( يف مـحؾ رؾع ؾٚظؾ ـو )واو اجلّ

مًٍقل بف مْهقب وظالمٜ ٕهبف افٍتحٜإهرامَ 

ٜٔ )يهقرون إهرام( يف حمؾ ٕهٛ خز ـٚنواجلِّٜ افًٍِ

ٞ ايعصفُٛز ُِسـٜ
فَٛم ايصجس٠ِ

ؾًؾ موٚرعيّيس

اشؿ يّيس مرؾقع وظالمٜ رؾًف افوّٜافًهٍقرُ 

طرف مُٚن مْهقب وظالمٜ ٕهبف افٍتحٜؾقَق 

موٚف إفٔف مـجرور وظالمٜ جره افُرسةافنجرةِ 

ز يّيسوصبف اجلِّٜ ) ؾقق افنجرة ( يف مـحؾ ٕهٛ خ
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ـ تسّك " افـحروف افْٚشخٜ " 1

ـ تدخؾ ظذ اجلِّٜ آشّٜٔ . وٓ تدخؾ ظذ اجلِّٜ افًٍِٜٔ 2

بتدأ واخلز يف اجلِّٜ آشّٜٔ . وفذفؽ تسّك : "حروف ٕٚشخٜ" 3 ـ ُتٌرر إظراب افّـ

بتدأ ويسّك اشّٓٚ . ؾَْقل مثاًل : ) اشؿ إن مْهقب وظالمٜ ٕهبف ...( ؾتْهٛ افّـ

. ؾَْقل مثاًل : ) خز إن مرؾقع وظالمٜ رؾًف ...( خزهٚوترؾع افـخز ويسّك 

َـّ ـ  ـٖنَّ ـ  أنَّ "  إنَّ ـ مـ أخقات  4 َٝ ـ  فًؾَّ ـ  فُ " فٔ

)إنَّ ، أنَّ ( فِتقـٔد . )ـٖن( فِتنبٔف . )فُـ( فالشتدراك . )فٔٝ( فِتّْل . )فًؾ( فِسجل

ُؾ ) أن :الحظ ـ  5 َّ تـَٓٚظ تـٓٚ( ظُس ظّؾ )إن وأخقا بتدأ  (إن)(: ـٚن وأخقا تٌرر رؾع افّـ

 تٌرر رؾع افـخز ؾتجًِف مْهقًبٚ ويبَك افـّبتدأ مرؾقًظٚ. (ـٚن)ؾتجًِف مْهقًبٚ ويبَك اخلز مرؾقًظٚ . أمٚ 

ناسخة ال الـحروفتأمل هذا الجدول جيًدا لتعلم الفرق بين الجملة االسمية قبل دخول 

 وبعد دخولـها

ٌٔؾ  ٌٔؾ افـجقُّ جّـ إنَّ افـجقَّ جّـ

َُِؿ أنَّ افىَّٚفبَِغ مٓذَبٚافىٚفبِٚن مٓذبٚنِ  نِ َأْظ

ُمـجتٓداٌت  افىٚفبِٚت  فًؾَّ افىٚفبُٚت مـجتٓداٌت 

ةٌ ٌة إصجُٚر ُمـخرضَّ  ٖنَّ إصجَٚر ُمـْخرضَّ ـَ

ٗمْقن مـخِهقن هلل ٗمْغ ُمـْخِهقنافّـ َـّ افّـ هلل فُ

ؿ ِٓ ٓٚجرون ظٚئدون فَِقضِْ ٓٚجريـ ظٚئدون فَِقضِْٓؿافّـ فٔٝ افّـ

 ـ إن وأخىاتها 5
 إن   أن   كين   لكن   لعل   لوت
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 ْـُـاذج إعساب١ٝ يبعض ايـجٌُ ايسابك١

ِٕ ِٕ َٗربا  ايطايبا
 فػ؛ ٕنف مثْكإمبتدأ مرؾقع وظالمٜ رؾًف  افىٚفبٚن

 ؛ ٕنف مثْكٚ إفػخز مرؾقع وظالمٜ رؾًٓ مٓذبٚنِ 

َّ ايطَّايَبنِي  ُِ أ َأِعًَ
ِٕ  َٗرَبا

بتدأ ويرؾع اخلبـر أنَّ   حرف ٕٚشخ يْهٛ افّـ

 مْهقب وظالمٜ ٕهبف افٔٚء؛ ٕنف مثْك أنَّ اشؿ  افىٚفبغ

 مرؾقع وظالمٜ رؾًف إفػ؛ ٕنف مثْك أنَّ خز  مٓذبٚنِ 

 ايطايباُت َـجتٗداٌت
 مجع مٕٗٞ شٚمل؛ ٕنف افوّٜمبتدأ مرؾقع وظالمٜ رؾًف  افىٚفبُٚت 

 مجع مٕٗٞ شٚمل؛ ٕنف وّٜخز مرؾقع وظالمٜ رؾًف اف مـجتٓداٌت 

َّ ايطايباِت  يع
 َُـجتٗداٌت

بتدأ ويرؾع افـخـز فًؾَّ   حرف ٕٚشخ يْهٛ افّـ

 المٜ ٕهبف افُرسة؛ ٕنف مجع مٕٗٞ شٚملاشؿ فًؾَّ مْهقب وظ ِت افىَّٚفَبٚ

 ٕنف مجع مٕٗٞ شٚمل؛ مرؾقع وظالمٜ رؾًف افوّٜ فًؾخز  مـجتٓداٌت 

ايـُٗاجسٕٚ عا٥دٕٚ 
ِِٗ َٛطِٓ  ِي

ٓٚجرون  مبتدأ مرؾقع وظالمٜ رؾًف افقاو؛ ٕنف مجع مذـر شٚمل افّـ

 ذـر شٚملخز مرؾقع وظالمٜ رؾًف افقاو؛ ٕنف مجع م ظٚئدون

ؿ ِٓ  فقضِْ
ه افُرسةوضـ:  افالم: حرف جر.  اشؿ مـجرور وظالمٜ جرر

 ٓٚء يف حمؾ جر موٚف إفٔفـواف

يٝت ايـُٗاجسٜٔ 
َٛطِِٓٗ  عا٥دٕٚ ِي

بتدأ ويرؾع افـخـز فٔٝ  حرف ٕٚشخ يْهٛ افّـ

ٓٚجريـ  اشؿ فٔٝ مْهقب وظالمٜ ٕهبف افٔٚء؛ ٕنف مجع مذـر شٚمل افّـ

 ٕنف مجع مذـر شٚمل؛ رؾقع وظالمٜ رؾًف افقاوفٔٝ مخز  ظٚئدون
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بْْٔٚ حٚضٌ ـٖنََّؽ ٕٚؾعٌ إنَّ افًَِؿ خز مٍرد

ٌٜ فٔٝ افنجرَة خز مجِٜ اشّٜٔ ٕقُره شٚضعٌ  فًؾَّ افَّرَ ثّـُٚرهٚ ٕٚضج

ُٝ أنَّ افتدخَغ يهقر أثٚرإنَّ افسٚئَح خز مجِٜ ؾًِٜٔ َٜ  يدمرُ ظِّ افهح

َٜ ؾقَق افـجّٔعِ إنَّ مَك مجِٜ )طرف(خز صبف  ـٚءإنَّ افٌقاص تـحٝ افّـ

َٛ ـ افَٚهرةمِ إنَّ َصِٚحبل )جٚر ومـجرور( خز صبف مجِٜ ذٕ يف ٕدمٍ فًؾَّ افّـ

الحظ أن :

ت إنَّ ـ يٖيت خز  1 (اجرورً ـطرًؾٚ أو جًٚرا وم)اشّٜٔ أو ؾًِٜٔ( . وصبف مجِٜ ) ِّٜـ( . وجٓٚ )مٍرًداـوأخقا

ٚ. إنخز وبغ اشؿ ـجِّٜ افـجِّٜ )وجقد ضّر( يربط بغ افـخز افـينسط يف اف ـ 2 تٓـ وأخقا

ِٜ خز  3 ٚ شتُقن يف )  إنَّ ـ جّـ تٓـ ٚ إنخز رؾع مـحؾ وأخقا تٓـ ، مرؾقع إنخز  وذفؽ ٕنَّ  ،( وأخقا

.مْهقًبٚوفٔس 

.ـ تٖمؾ إظراب افـجِّٜ افتٚفٜٔ  4

إن وأخىاتها ـ أوىاع خـبـش 3
 خز صبف جـِّٜ

 ضرف جار ومـجرور

 خز جـِّٜ

 خرب جـملة اسموة خرب جـملة فعلوة

 خز مٍرد
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َّٕرب ْـُاذج إعساب١ٝ ع٢ً أْٛاع خ ٚأخٛاتـٗا إ

نأََّْو حاضٌس بٝٓٓا
ٖنَّ  بتدأ ويرؾع افـخـزـُ حرف ٕٚشخ يْهٛ افّـ

يف مـحؾ ٕهٛ اشؿ ـٖنضّر وافُٚف 

ـٖن مرؾقع وظالمٜ رؾًف افوّٜخز حٚضٌ 

َّ ايكَُس ُْٛزٙ  يع
ساطٌع

بتدأ ويرؾع افـخـزفًؾَّ  حرف ٕٚشخ يْهٛ افّـ

ٕهبف افٍتحٜ فًؾَّ مْهقب وظالمٜاشؿ افَّرَ 

ٕقُرهُ 
مبتدأ مرؾقع وظالمٜ رؾًف افوّٜ 

( يف مـحؾ جر ُموٚف إفٔفءٓٚـافو)

بتدأ مرؾقع وظالمٜ رؾًف افوّٜشٚضعٌ  خز افّـ

رؾع خز فًؾحؾ ـ( يف مٕقُرُه شٚضعٌ وافـجِّٜ آشّٜٔ )

َّٕ ايسا٥َح ٜصُٛز  إ
 اآلثاَز

بتدأ ويرؾع افـخـزإن حرف ٕٚشخ يْهٛ افّـ

اشؿ إن مْهقب وظالمٜ ٕهبف افٍتحٜسٚئَح اف

يهقرُ 
وٚرع مرؾقع وظالمٜ رؾًف افوّٜؾًؾ مُ 

ضّر مستس تَديره هقوافٍٚظؾ 

مًٍقل بف مْهقب وظالمٜ ٕهبف افٍتحٜأثٚرَ 

رؾع خز إنحؾ ـ( يف مأثٚرَ  واجلِّٜ افًٍِٜٔ )يهقرُ 

َّ ايـُرَْب يف ْدٍّ يع

بتدأ ويرؾع افـخـزفًؾَّ  حرف ٕٚشخ يْهٛ افّـ

 َٛ ذٕ اشؿ فًؾ مْهقب وظالمٜ ٕهبف افٍتحٜافّـ

حرف جرؾـل

اشؿ مـجرور وظالمٜ جره افُرسةٕدمٍ 

 فًؾزوصبف اجلِّٜ ) يف ٕدٍم ( يف مـحؾ رؾع خ
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 افهم واحفظ 

ب حسٛ ٕقع افُِّٜ ) مٍرد ـ مثْك ـ افَْط ) ....... ( يف اجلدول افتٚيل تًز ظـ تٌر ظالمٜ اإلظرا 

.مجع تُسر ـ مجع مذـر شٚمل ـ مجع مٕٗٞ شٚمل (

ؾٚظؾ مرؾقع وظالمٜ رؾًف ........مرؾقع ايفاعٌ

مرؾقع وظالمٜ رؾًف ........ مبتدأمرؾقعايـُبتدأ

مرؾقع وظالمٜ رؾًف ........ خزمرؾقعايـخرب

مًٍقل بف مْهقب وظالمٜ ٕهبف ......... مْهقبُفعٍٛ ب٘ـاي

......... هاشؿ مـجرور وظالمٜ جرمـجروراالسِ بعد حسف ايـجس

مْهقبايظسف
طرف زمٚن مْهقب 

طرف مُٚن مْهقب 

.....مًٍقل مىِؼ مْهقب وظالمٜ ٕهبف مْهقبايـُفعٍٛ املطًل

وظالمٜ ٕهبف افٍتحٜمًٍقل ٕجِف مْهقب مْهقبايـُفعٍٛ ألجً٘

موٚف إفٔف مـجرور وظالمٜ جره ......مـجرورايـُضاف إيٝ٘

اشؿ ـٚن مرؾقع وظالمٜ رؾًف ......مرؾقعاسِ نإ ٚأخٛاتٗا

خز ـٚن مْهقب وظالمٜ ٕهبف ......مْهقبخرب نإ ٚأخٛاتٗا

اشؿ إن مْهقب وظالمٜ ٕهبف ......مْهقباسِ إٕ ٚأخٛاتٗا

خز إن مرؾقع وظالمٜ رؾًف ......مرؾقعاتٗاخرب إٕ ٚأخٛ
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، تٖيت آخر افُِّٜ آشؿ ، تْىؼ وٓ تُتٛ .زائدة ٕقن شٚـْٜ   تعريف التنوين

) ـٌـ ( ) ـٍـ ( ) ـًـ ( إخر .  تُرار افـحرـٜ ظذ احلرف   شكل التنوين

َٜ ـ ؿهمثؾ :  ٌٜ ( . ) ـتِٚب ـ ـتٍٚب ( ) ؿه ُٜ . مًِّ .ًٜ () مًِّ

أنواع التنوين

1
ٌٜ ُتبـ ضٚبٌط ـ م ـتٌٚب وهق ظبٚرة ظـ ضّتغ ؾقق احلرف )  ـٌ  ( ٜتْقيـ بٚفوّ

ٍٜ ـ  ضٚبطٍ ـتٍٚب ـ وهق ظبٚرة ظـ ـرستغ حتٝ احلرف )  ـٍ  ( تْقيـ بٚفُرسة2 مُتب

ًٜ  ضٚبًىٚـتًٚبٚ ـ (  ظبٚرة ظـ ؾتحتغ ؾقق احلرف )  ـً  وهق تْقيـ بٚفٍتح3ٜ ـ مُتب

ـحرف ـرشؿ ) ألػ ( بًد افتُ  الحظ أن : ِٜ افّـ  . مثؾ : ) ـتًٚبٚ ـ صبًٚحٚ ـ ظىقًرا ( . ْقن بٚفٍتح

ـام أنف ٓ يقضع افتْقيـ ؾقق إفػ وفُـ ؾقق احلرف افذي ؿبِف .

ـٓ ترشؿ ) إفػ ( بًد احلرف و ْقن بٚفٍتحٜ يف احلٚٓت افتٚفٜٔ :افّـ

ًٜ ( قضٜبتٚء مربتْتٓل افُِّٜ  مـٚـ ظْد 1 ًٜ ـ مدرش ، مثؾ : ) ؿه

مثؾ : ) ظىًٚء ـ بًْٚء ( ّٓزة ؿبِٓٚ ) ألػ مد (ـبتْتٓل افُِّٜ  مـٚـ ظْد 2

ًٖ ـ مبدًأ ( ّٓزة مرشقمٜ ظذ ألػـبتْتٓل افُِّٜ  مـٚـ ظْد 3 مثؾ : ) ٕب

 احلرف ؿبِفمثؾ: ) ظًهٚ ـ ؾتًك ( وٓ يقضع ظذ احلرف إخر بؾ ظذبٖلػ فْٜٔ  ـ ظْدمٚ تْتٓل افُِّٜ 4

؛ ؾ٘ن دخِٝ ) ال ( يف افُِّٜ حذؾْٚ  أبًدا( ٓ جيتًّٚن يف ـِّٜ الو )  افتْقيــ   الحظ أن :

.  افتْقيـ ، وإن دخؾ افتْقيـ يف هنٚيٜ افُِّٜ حذؾْٚ ) ال (

َْصَجٚرُ  ْٕ ٌٜ َأْصَجٚرٌ ا َِ ُِ ُٜ ُمْن َِ ُِ ْن ُّ اْفـ

قواعد اإلمالء ثانيا

هـ انتىىٌه وأوىاع 1



18

 مًْك افُِّٜ .ٓ يتٌرَّ )ال( يًْل : إذا حذؾٝ  تدخؾ ظذ آشؿ ، وهل زائدة ظـ افُِّٜ ،

ال تسّك ٓم صّسٜٔ وٓ ٓم ؿّريٜؾ ،) أل ( مـ أصؾ افُِّٜ ت تبدأ بـ ّـٚهْٚك ـِ       الحظ أن 

ـت افسٚبَٜ تٌر ّـٚ) ألبٚن ـ ألحٚن ـ ألَك ( ؾ٘ذا حذؾْٚ ) أل ( مـ افُِ :مثؾ . ـٚمٚـًْك متافّـ

ٚحرؾً  14ٚت افتل تبدأ بٚحلروف افتٚفٜٔ وهل ـتدخؾ ظذ افُِّ

ن ل ظ ط ض ص ش س ز رذ د ث ت

َّّر افت

قم افثَّ

ؽ
ري افد

ٛ
ئ افذر

ؾ
ج

َّ افر

ـ
م

َّ افز

 َّ افس
ّـٚ

سء
ّ

افنَّ

ح
بٚ

َّ افه

ب
بٚ

َّ افو

ٚئر ىَّ
اف

ٓر يُّ
اف

ؾ
ٔ افَِّ

افُّْقر

: الحظ أن 
تُتٛ وٓ تْىؼ [.  وفُـ طٓرت يف افُتٚبٜ ، ؾٓل ]،  افْىؼ ؿ تيٓر يفـف ) ال ( افنّسٜٔ ٓمـ  1 

.ةاحلرف افذي بًَدهٚ ُوِضًٝ ؾقؿف صدَّ ـ افالم فٔس ظِٔٓٚ حرـٜ أو شُقن، و 2

ـراجع تـحِٔؾ افُِّٜ افتل هبٚ ٓم صّسٜٔ يف درس ) احلرف ـ  3 وًػ(.افّـ

ٚحرؾً  14تٚفٜٔ وهل ٚت افتل تبدأ بٚحلروف افـتدخؾ ظذ افُِّ

ي و ـه م ك ق ف غ ع خ ح ج ب أ

َشد
إْ

رة
اْفَبََ

ج
افـ

ؾ
ّ

ت
ُحق

اْفـ

ػ
َخري

اْفـ

ؾ
ّ

ًَ اْف

ٚبٜ اْفٌَ

ؾ
ٔ اْفٍِ

ّر
اْفََ

ب
تٚ ُِ

اْف

ن
ٚ َُ

َّ اْفـ

دهد
ُٓ اْفـ

اْفَقردة

َٔد اْف

ؼ[.ـ ٓم ) ال ( افَّريٜ طٓرت يف افْىؼ ويف افُتٚبٜ ، ؾٓل : ]تُتٛ وتْى 1     الحظ أن  

ـ افالم ٕىَٝ شٚـْٜ ٕن ظِٔٓٚ شُقن. 2

فُ ا )ـ ُتـجّع احلروف افَّريٜ يف  3 َّ ٔ َِ َؽ َوَخْػ َظ (.  ف وؿعخَّ ـم بل ؾؽَّ حٚ ؽَ ُج  (. أو : ) ْبِغ َحجَّ

ـ انالو انشمسٍت وانالو انقمشٌت )ال( 2

لمشاهدة فيديى الدرس ابحث في اليىتيىب 

عن ) الالم الشمسية والالم القمرية حسام أبى أنس( 
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.ـتٚبٜ افُِّٜؽر مقجقدة يف ْٕىؼ هبٚ حروف  ْْٕٚىَٓٚ ييٓر فْٚ أن مـٚت ظْدّـٚهْٚك ـِ.

.ُتٚبٜافٜ يف ح، هل افتل تُقن صحٔ(افُِّٜ ـتٚبٜ ) ؿٚئّٜ  حظ:ال    وإليك هذه الكلمـات 

إفػأوئلؽأوٓئؽإفػهذاذاٚه

إفػاهللافالهإفػهذههٚذه

إفػإهلإٓهإفػهذانهٚذان

إفػافرمحـنـٚافرمحإفػءهٗٓهٚؤٓء

إفػافسّقاتواتّٚـافسإفػذفؽذافؽ

افالم افثٕٜٚٔافذيافِذيإفػُـفَ ٓــ

افالم افثٕٜٚٔافتلافِتلإفػهُذاهٚـذا

افالم افثٕٜٚٔافذيـافِذيـإفػَضفَ ضٚه

احلشف انزي 
مالحظاث األمثهتال ٌىطق

رظّرؽ ـ أوفقا ـ أوٓتظّرو ـ أوئلافقاو َّ و ، ٓ تْىؼ حتك ٍٕرق بْٔٓٚ وبغ ُظ

إفػ بًد واو 

ظٜافـجّـٚ

فِتٍرؿٜ بغ واو افـجّـٚظٜ ، وافقاو مـ أصؾ افُِّٜ رشبقا ـ ٕٚمقا ـ مل يًِبقا 

)يسّق ـ يّْق(

افالم افنّسٜٔ تُتٛ وٓ تْىؼقبن ـ افثَّ مـٚء ـ افرُّ ّـٚافسَّ افالم افنّسٜٔ

صؾ وشطألػ افق

 افُالم

إن بدأنٚ هبٚ وفٔس ؿبِٓٚ يشء ؾ٘هنٚ تْىؼٔؾٍِ افْ َٔظ ـ وَ تَ ْٚش ؾَ 

وإن وؿًٝ وشط افُالم أو ؿبِٓٚ حرف ؾ٘هنٚ ٓ تْىؼ 

ـ حشوف تىطق وال تكتب 3

ـ حشوف تكتب وال تىطق 4
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حروف افتل تُتٛ وٓ تْىؼـافقاو يف "ظّرو" مـ اف

رو" ّْ ر " و "َظ َّ  وشبٛ ـتٚبتٓٚ : فِتٍرؿٜ بغ " ُظ

مْهقبٜف واو " ظّرو " يف حٚفٜ إذا جٚءت " ظّرو" حذـت

افقاو وٓ ْٕىَٓٚ ُٕتٛأمٚ إذا جٚءت مرؾقظٜ أو جمرور 

تٌِّٔذ ُمـجتٓدٌ  وظّرٌ 

ُٝ ظذ ظّرٍ  وشِّ

ًرا  ّْ ُٝ َظ رأي

افـحرـٜ يف ظّرو يف افرؾع وافـجر ترشؿ ظذ افراء وفٔسٝ افقاو

تُتٛ ـِّٜ ) ابـ ( هُذا ) بـ ( بدون ألػ ؛ ظْدمٚ تَع بغ اشّغ ظِّغ 

 ثّٕٚٔٓـٚ أٌب حََٔل فألول

أيب ضٚفٛ بـاخلىٚب ـ ظع  بـظّر 

ْغ ـ  َّ َِ َٝ  .إذا مل تُـ بغ َظ مك . ابـمثٚل : أن

افسٔدة ؾٚضّٜ ابْٚ . مثٚل : احلسـ واحلسغإذا جٚءت مثْكـ 

مك ظيّـٚء أبْٚء. مثٚل :  إذا جٚءت مجعـ 

مًٚذ)ـ إذا ـتبٝ أول افسىر مثؾ: 

 (ابـ جبؾ ريض اهلل ظْف

ٍّتقحٜ)بْٝ( ـا بٚفتٚء افتًٚمؾ: مهزة )ابْٜ( مًٚمِٜ مهزة )ابـ( وتُتٛ ـثرً 

.ّربقضٜ )ابْٜ( ؾٚفٌٚفٛ إثبٚت ألٍٓٚـؾ٘ذا ـتبٝ بٚفتٚء اف

ـ حزف واو "عمشو" عىذ انىصب 5

ابه وابىه ( وحاالث حزفها )ـ كتابت األنف يف  6
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ف ظذ صُؾ هذه احلروف يف آخر افُِّٜ:افـجإذا جٚءت يف آخر افُِّٜ ـ تٖمؾ  دول افتٚفـل فتتًرَّ

:أن الحظ
ِٓٚ مع ـِّٜ بًدهٚ. أو وص ، رـاحلرف إخٔ حرـٜؿراءة افُِّٜ ب افقصؾ يًْل:

.ؿراءة افُِّٜ بْىؼ احلرف إخر شٚـًْٚ  افقؿػ يًْل:

؟وهاء الضميرربوطة الـمـق في اإلمالء بين التاء فر ُِّتـ كيف 
:ًرف هؾ آخرهٚ  هٚء  أم تٚء مربقضٜتـتٚبٜ ـِّٜ ومل  ؽإذا ُضِِٛ مْ

تٚء  هٚء ، ؾٓل هٚء ، وإن ٕىؼ ؼىِ َقم بْىؼ احلرف إخر بقضع حرـٜ ظِٔف مثؾ افوّٜ ، ؾ٘ن ُٕ ت 

.ؾٓل تٚء مربقضٜ 

مثل :
ُٜ ( ٕىَٝ تٚء ؾٓل تٚء مربقضٜ.  ْٜ ( : ؿؿ بْىَٓٚ وظِٔٓٚ ضّٜ شتْىؼ ) مدرش اـتٛ ) مدرش

اـتٛ ) ؿكْه ( : ؿؿ بْىَٓٚ وظِٔٓٚ ضّٜ ، شتْىؼ ) ؿكُه ( ٕىَٝ هٚء ؾٓل هٚء . 

ـف     ـ   هـٜ       ـ    ةشهًٗا

ْطكٗا
.ظْد افقؿػ تْىؼ هٚء

ظْد افقصؾ تْىؼ تٚء 

ظْد افقؿػ تْىؼ هٚء .

ؾ تْىؼ هٚءظْد افقص 

.واحلرفتٖيت يف آخر آشؿ وافًٍؾ  ، وٓ تٖيت يف افًٍؾتٖيت يف آخر آشؿ َهاْٗا

أَج١ً
حَٔبٜ ـ مدرشٜ ـ صجرة

 ؾٚضّٜ ـ شًٔدة

حَٔبتف ـ مدرشتف ـ آثٚرهٚ ـ 

ُتُبُف ـ يزورهٚ ُْ ـ ظِٔف ـ بـٓٚ َي

ـ انتاء انـمشبىطت وهاء انضمري 7
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ف ظذ صُؾ هذه احلروف يف آخر افُِّٜ:دول افتٚافـجإذا جٚءت يف آخر افُِّٜ ـ تٖمؾ  فـل فتتًرَّ

الحظ أن:
أو وصِٓٚ مع ـِّٜ بًدهٚ.  ، رـاحلرف إخٔ حرـٜؿراءة افُِّٜ ب افقصؾ يًْل:

.ؿراءة افُِّٜ بْىؼ احلرف إخر شٚـًْٚ  افقؿػ يًْل:

ربوطة ؟الـمـالتاء فتوحة والـمـاء التفرق في اإلمالء بين تـ كيف 
ـًرف هؾ هل بٚفتٚء تـتٚبٜ ـِّٜ ومل  ؽإذا ُضِِٛ مْ ـٍتقحٜ أم افّـ : ربقضٜافّـ

ٝ افُِّٜ ؾٓل تٚء مربقضٜ .  إىؼ افُِّٜ وـٖنَّ  احلرف إخر ) هٚء ( ؾ٘ن صحَّ

.وإن مل تهح ؾٓل تٚء مٍتقحٜ 

مثل :
.شتْىؼ ) بْف ( افُِّٜ ٓ تهح ؾٓل تٚء مٍتقحٜٓٚء ، ـبْىَٓٚ بٚف اـتٛ ) بْٝ (  : ؿؿْ ـ 

وع ظِٔٓٚ تٓٚء ، شتْىؼ ) بَره ( افُِّٜ صحٔحٜ ؾٓل تٚء مربقضٜ وـاـتٛ ) بَرة ( : ؿؿ بْىَٓٚ بٚف ـ 

.افَْىتغ 

ـٜ       ـ    ةتشهًٗا

ْطكٗا
ظْد افقصؾ تْىؼ تٚء 

ظْد افقؿػ تْىؼ تٚء.

ظْد افقصؾ تْىؼ تٚء 

ظْد افقؿػ تْىؼ هٚء.

ٖيت يف افًٍؾتٖيت يف آخر آشؿ ، وٓ ت افًٍؾو آشؿتٖيت يف َهاْٗا

أَج١ً
ؿٚفٝ ـ بْٝ ـ افسبٝ ـ ثبٝ 

 رشحٝ ـ ؾتحٝ

حَٔبٜ ـ مدرشٜ ـ صجرة

 ؾٚضّٜ ـ شًٔدة

وانتاء انـمشبىطت فتىحتـ انتاء انـم 8

لمشاهدة فيديى الدرس ابحث في اليىتيىب عن

أبى أنس ( ربىطة والهاء حسامالـمـفتىحة والـمـ) التاء 
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ٚئحمثؾ :   ّ (   صُؾ افندة ) يؽ افسَّ ـ دبٌّ ـ افدر

ـاحلرف  ؾهٚرا حرًؾٚ  ّـٚأدؽ، شٚــ وأخر متحرك  ّـٚأحدـه ؛ٚثِغـن مـ حرؾغ متّمُقَّ ندد افّـ

بُّ   : . حرف افثٚينـحرـٜ اف عَ قضع ظِٔف افندة مَ تُ  اواحدً 

ُب   ْب  

وافندة .وافندة تٖيت مع افُرسة  .وافندة تٖيت مع افوّٜ  .افندة تٖيت مع افٍتحٜ ـ  1 الحظ أن : 

ــ احلرف  2 .تٖيت مع افتْقيـ ٖيت يف أول افُِّٜ .يوآخر افُِّٜ ، وٓ  ٖيت يف وشطندد يافّـ

َبٚح افٍتحٜصَّ افهَّ

ْثَرى َّّ ُُ افٍتحٜمَّ اف

قن ُّ ِر ًَ افُرسةلر ُم

ُحٛ افوّٜسُّ افسُّ

مَُ يُ  افُرسةرر رر

افوّٜيُّ ْديُّ افـج

 :ضعفالـمـتحليل الحرف 
ٚ معؾل شٚــ ( حِؾ إػ حرؾغ ) إوـي ًً  .حلرف افذي ؿبِفا ُٔقن مَى

ٚ جديًدا ) افثٚين متحرك ًً .( حسٛ احلرـٜ افتل مع افندة وٕبدأ بف مَى

ُهقرُ  افزُّ

نُ  َِقر ُي

ر ُهق زُ  افزْ 

نُ  وِ  َفقْ  ُيـ

ـ انشذة وانتضعٍف 9

لمشاهدة فيديى الدرس ابحث في 

 اليىتيىب 

عن ) تحليل الكلمة التي بها حرف 

 مضعف حسام أبى أنس(
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. هق إضٚفٜ افهقت يف ٕىؼ احلرف  تعريف الـمد 

ُٜ ـ َصٚضئ ( بٕٚفػـ مد  1             حروف الـمد  .: مثؾ ) َظٚد ـ آَي

َُ  بٚفقاوـ مد  2  ٍُقر ـ ٕدُظق ـ ح  .قل (: مثؾ ) ظه

. ( ل ـ َخِهَٔبٜـــيؿ ـ أبِ : مثؾ ) ؿدِ  بٚفٔٚءـ مد  3 

:الحظ أن
.خر افُِّٜآّد ٓ يٖيت يف بدايٜ افُِّٜ أبًدا ، وؿد يٖيت يف افقشط أو ـاف 1

.متجٚوريـ نفُـ ٓ يُقٕٚ .ـِّٜ  يٖيت مدان يفجقز أن ـي2

د ٓ يٖيت ظِٔٓٚ حرـٜ أو شُقن ، ؾ٘ن أتك ذفؽ ٓ تًتز حرف مَ  3 .دحروف افّـ

4

 ؾتحٜظِٔف  ٚؿبِٓ مٚـٓ بد أن يُقن  إفػ

ضّٜؿبِٓٚ ظِٔف  مٚـٓ بد أن يُقن  وافقاو

ـرسةؿبِٓٚ حتتف  مٚـٓ بد أن يُقن  وافٔٚء

.أضِْٚ يف صقتف  هق افذيـ  مدودالـمـالحرف 

دـّدود يٚ مـ. يُّـ أن ٌْٕل فف وَٕقل: يٚ مّد مبٚرشةـهق افذي يسبؼ حرف افـ و ..ّدود . بٔتؽ ؿبؾ افّـ

أمثهت 

إفػَشـٚئُِح افسَّ 

ي افٔٚءدر َجدر

قْْ يَ  افقاوُمــُّ

َِـك فػ إَل أح

ٚءافٔ  ِشــَيِسُٔؾ 

ـ حشوف انـمذ 10

 لمشاهدة فيديى الدرس ابحث في اليىتيىب

عن ) الـمـد وأنىاعه والـمـمدود سلسلة 

 القرائية بين يديك( 
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ترشؿ ظذ إفػ إذا ـٕٚٝ مٍتقحٜ

ألػ وٓ ترشؿ ظِٔٓٚ مهزةأو موّقمٜ ) َأ / ُأ (

) ا ( ترشؿ حتٝ إفػ إذا ـٕٚٝ مُسقرة 

) إِ (

ـٚ  ًّ هل افتل تيٓر يف افْىؼ دائ

ؿبِٓٚ مٚـَٓٚ مع بدأنٚ هبٚ أو وصِْٚ ٕى إذا

ـٚ إذا بدأنٚ هبٚ ًّ هل افتل تيٓر يف افْىؼ دائ

ؿبِٓٚ مـٚوٓ تيٓر إذا وصِْٚ ٕىَٓٚ مع 

ءّٚـإشـ يف أول  1

) أمحد ـ إشالم ـ أمؾ (

ءّٚـظدا تسًٜ أش مٚـ 

ء تسًٜـ يف  1 ؾَط وهل أشّٚـ

ة ـ ) اشؿ ـ ابـ ـ ابْٜ ـ اثْٚن ـ اثْتٚن ـ امرؤ ـ امرأ 

(ايؿ اهلل ـ ايّـ اهلل 

ـ احلروف ـ يف أول ـؾ 2 ّٓزةـبدوءة بافّـ

) إن ـ أن ـ إػ ـ أٓ ـ أو (

افتًريػ ) ال ( إفػ وصؾ وٓ حرفـ  2

ترشؿ ظِٔٓٚ اهلّزة .

فذفؽ أي اشؿ دخؾ ظِٔف ) ال ( فٔس 

ظِٔٓٚ مهزة

ـٚيض  افًٍؾــ يف أول  3 ّبدوء ـافافثالثل افّـ

أخذ ـ أـؾ (. ) :هبّزة مثؾ

قن مـ  افًٍؾ ـ  يف أول 4 ُـ ــٚيض افّـ أربًٜ افّـ

َرَم ( أحرف ـْ ، مثؾ ) َأ

َرام ( ـْ ِرم (، أو آشؿ مْف )إِ ـْ  أو إمر مْف ) َأ

ثالثٜ مـ املٚيض ادُقن  َأْمر افًٍؾـ يف أول  3

ْٛ (،  أحرف ًَ ْب ـ اْف مثؾ ) ارْشَ

قن مـ  افًٍؾـ يف أول  4 ُـ ــٚيض افّـ سٜ أحرف مخافّـ

َر (وشتٜ أحرف  ٍَ ٌْ َم ـ اْشَت مثؾ )اْحَسَ

ٍِْر ( ٌْ ْم ـ اْشَت أو إمر مّْٓـٚ ) اْحَسِ

ٚر ( ٍَ ٌْ أو آشؿ مّْٓـٚ ) اْحِسَام ـ اْشتِ

ل انكهمتـ اهلمزة يف أو 12
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تسمى قاطدة " أقوى احلركات " قاعدة مهمة:

 ىنظر إىل :همزة يف وسط الكلمة ـطند كتابة ال

. ىفسها الـهمزةحركة  ـ  1

.مبارشة الـهمزةكة احلرف الذي قبل حرـ  2

 .بعد ذلك ىطبق قاطدة احلركة األقوىـ  3

. ]حركة الـهمزة وحركة الـحرف الذي قبلها[نكتبها طذ ما يناسب أقوى احلركتني ف

:ٖٞبايرتتٝب خسنات ـٚأق٣ٛ اي
ويناسبها الواء ) النربة (الكرسة

ويناسبها الواوالضمة

ويناسبها األلفالفتحة

طذ السطر الـهمزة، ويناسبها  األضعفطالمة ولوست حركة وهي وهي  السكون

ه ضعوف.كم الساكن يف أى  ـ الـمد ييخذ ح   1 : 

 الـهمزة فٌن   ]ساكن أو مد[ ) األلف أو الواو (يعني  حرف طلة الـهمزةـ إذا كان الساكن الذي يسبق  2

وَءة (.ترسم مفردة طذ السطر ، مثل ) َتَس  ر   ]ساكن أو َمد[) الواء ( حرف طلةوإذا كان الساكن  اَءل ـ م 

.ة (وئَ ض  ة ـ م  يئَ د  ة ـ رَ ئَ و  )هَ  :م طذ ىربة مثلرَس ت   الـهمزة فٌن  

 ـ اهلمزة الـمتوسطة 12
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ن  
تطَمئ 

) الكرسة ( . الكرسة  الـهمزةطلوه ) الفتحة ( ، وحركة  الـهمزةحركة ما قبل 

 طذ ما يناسب الكرسة وهي الواء الـهمزةفتحة . فنكتب أقوى من ال

ةٌ أف ئ دَ 
( . الكرسة أقوى  الكرسة)  الـهمزة( ، وحركة  السكون)  الـهمزةحركة ما قبل 

 طذ ما يناسب الكرسة وهي الواء الـهمزةمن السكون . فنكتب 

م   ه  وَاؤ 
ل  َأو 

) الضمة ( . الضمة  مزةالـه) األلف الساكن ( ، وحركة  الـهمزةحركة ما قبل 

 طذ ما يناسب الضمة وهي الواو الـهمزةأقوى من السكون . فنكتب 

َسَيَل 
حركة ما قبل الـهمزة ) الفتحة ( وحركة الـهمزة ) الفتحة ( . فنكتب الـهمزة طذ 

 ما يناسب الفتحة وهي األلف

َيلة َمس 
( . الفتحة أقوى من حركة ما قبل الـهمزة ) سكون ( ، وحركة الـهمزة ) الفتحة 

 السكون . فنكتب الـهمزة طذ ما يناسب الفتحة وهي األلف

ه    ً َخَط
حركة ما قبل الـهمزة ) الفتحة ( ، وحركة الـهمزة ) الضمة ( . والضمة أقوى من 

 الفتحة. فنكتب الـهمزة طذ ما يناسب الضمة وهي الواو

َتَفاَءل
تب طذ السطرالـهمزة مفتوحة قبلها )ألف( حرف طلة، فتك

]تيمل الـمالحظات يف الصفحة السابقة[

وَءة ر  م 
الـهمزة مفتوحة قبلها )واو( حرف طلة، فتكتب طذ السطر

]تيمل الـمالحظات يف الصفحة السابقة[

َمل وئَة
الـهمزة مفتوحة قبلها )ياء( حرف طلة ، فنكتب الـهمزة طذ النربة؛

. طذ ىربة إذا سبقها ياء ساكنة ادتوسطة ادفتوحة الـهمزةألىه ت رسم 

رَ  ر  آَيق   الق 
نَ آن 

بمدة ،  فنكتبهامد ،  ادتوسطة ادرسومة طذ األلف ، ألٌف  الـهمزةجاء بعد إذا 

، هكذا ) آ ( بعد أن كاىت هكذا ) َأا (.الـهمزةفوق ألف 
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 ( آخر الكلمة الـهمزة متطرفة يعني )ـال ـ الـهمزة 1

.الـهمزةمتطرفة ىنظر إىل حركة احلرف الذي قبلها فقط ، وال ىنظر إىل حركة ـال الـهمزةطند كتابة ـ  2

.طذ ما يناسب حركة احلرف الذي قبلها الـهمزةثم ىكتب ـ  3

وكام قلنا سابًقا

 الكرسة يناسبها الواء ) ئ (

 الضمة يناسبها الواو ) ؤ (

 ها األلف ) أ (الفتحة يناسب

السكون والـمد يناسبهام رسم الـهمزة طذ السطر ) ء (

. طذ الواء الـهمزةقبلها حرف مكسور وقلنا الكرسة تناسبها الواء ، إذن ىكتب  ئـ َشاص   ئار  قَ 

ؤج  ـيَ  ل   ر   ً . طذ الواو ـهمزةالقبلها حرف مضموم وقلنا الضمة تناسبها الواو ، إذن ىكتب ًـ اللُّ

يَ َوصَ ـ  أَ بدَ 
طذ  الـهمزة ىكتب إذن ، األلف تناسبها قبلها حرف مفتوح وقلنا الفتحة

. األلف

السطر طذ الـهمزة ىكتب إذن السطر، مهزة تناسبها السكون وقلنا قبلها حرف ساكنءـ دف   ءب ط  

و ض  وـ  ءو  السطر طذ الـهمزة ىكتب إذن ،السطر مهزة ناسبهي الـمد وقلنا مدقبلها حرف ءَيم 

 ـ الـهمزة الـمتطرفة 13
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تـّد" ومـ مـّك "ألػ افإفػ افِْٜٔ تس وٓ تَبؾ إحدى  ، شٚـْٜمٚ ؿبِٓٚ مٍتقح وهل  أن :ٓٚـّٔزا

) افٍتحٜ ـ افوّٜ ـ افُرسة ( . وتٖيت يف وشط افُِّٜ وآخرهٚ . احلرـٚت افثالث

ْٚ ظـ إفػ افِْٜٔ ظْدمٚ تٖيت آخر افُِّٜ:ودرشْٚ هُ 

ّدودة[ .ـظذ صُؾ ألػ وتسّك ] ألػ م

َّٓ ـٚ ـ َظَهٚ ـ إ َّ  (.مثؾ : ) َش

ظذ صُؾ يٚء ، وتسّك ] ألػ مَهقرة [ .

ٍَ مثؾ : ) هدَ  ك (ك ـ حتَّ ى ـ مستن

حروف تُتٛ ظذ ) ا (ــؾ اف

) ٓ ـ مٚ ـ أمٚ ...(مثؾ 

حروف افتٚفٜٔ هل افتل تُتٛ ) ى ( : ـإٓ اف

) إػ ـ ظذ ـ حتك ـ بذ (

ثالثٜٔ ـ يًْل  ٝ افُِّٜتُتٛ ألػ )ا( إذا ـٕٚـ  1

اـ وـٚن أصِٓٚ واوً  مـ ثالثٜ أحرف

حٚ ـ تال (ـمثؾ : ) دظٚ ـ م

ثٜٔ ـ يًْل ثالافُِّٜ ( إذا ـٚن ى)يٚء تُتٛ ـ  1

ٚءً يَ ـ وـٚن أصِٓٚ  مـ ثالثٜ أحرف

َٙ ـ  كمَن مثؾ : )  (ىجرَ ـ  ؿ

)ا( ٓٚ تُتٛ ـإذا ـٕٚٝ افُِّٜ ؽر ثالثٜٔ ؾٕ٘ـ  2

إذا ـٚن احلرف افذي ؿبِٓٚ يٚء 

ٚ (ٚ ـ أحَٔ ٚ ـ أظَٔ مثؾ : ) اشتحَٔ 

ٚ تُتٛ )ى(  2 ـ إذا ـٕٚٝ افُِّٜ ؽر ثالثٜٔ ؾٕ٘ٓـ

ِٓٚ يٚء إذا فـؿ يُـ احلرف افذي ؿب

َِّـك ـ أظىَ مثؾ : ) اهتدَ  ك (ى ـ ص

األنف انهٍىت آخش انكهمتـ  14
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ـ تُتٛ ألػ )ا( إذا ـٕٚٝ افُِّٜ ثالثٜٔ ـ يًْل  1

اـ وـٚن أصِٓٚ واوً  مـ ثالثٜ أحرف

ٚ مثؾ : )  ٍَ (َظَهٚ ـ َؿ

ـ تُتٛ يٚء )ى( إذا ـٚن افُِّٜ ثالثٜٔ ـ يًْل  1

َيٚءـ وـٚن أصِٓٚ  مـ ثالثٜ أحرف

(ى دَ ك ـ هُ ؾتَ : ) مثؾ 

ٚ تُتٛ )ا(  2 ـ إذا ـٕٚٝ افُِّٜ ؽر ثالثٜٔ ؾٕ٘ٓـ

حرف افذي ؿبِٓٚ يٚء ـإذا ـٚن اف

( ٚصٚيَ وؤيٚ ، ِٔٚ ، رُ دٕٔٚ ، ظُ  مثؾ : )

ٚ تُتٛ )ى(  2 ـ إذا ـٕٚٝ افُِّٜ ؽر ثالثٜٔ ؾٕ٘ٓـ

إذا فـؿ يُـ احلرف افذي ؿبِٓٚ يٚء 

 (مستنٍك أؿل، فٔذ ، مهىٍك،مثؾ : )

بْٜٔ مثؾ  3 ـ تُتٛ )ا( يف ـؾ إشّـٚء افّـ

) أنٚ ـ مّٓٚـ ـ هذا ـ هْٚ ......( مٚ ظدا ... 

ٓٚ تُتٛ )ى( ـٚء ؾٕ٘ــ مٚ ظدا هذه إشّ 3

وهل ) أنك ـ متك ـ فدى ـ أوَفـك ـ إفـك (

ٚء إظجّٜٔ ـ يًْل أصِٓٚ ؽر ــ يف إشّ 4

...مٚ ظدا( ٕٚٔٚببٚ ـ ضْىٚ ـ ؾرٕسٚ ـ ألّـ: )مثؾ ظربٜٔ

ٚء إربع تُتٛ ) ى (ــ مٚ ظدا هذه إشّ 4

ى (وهل : )مقشك ـ ظٔسك ـ ـرسى ـ ُبخٚرَ 

ًّرؾٜ أصؾ إفػ هل )واو أو يٚء(ـف :يف األفعال

ـٚيض  يّق ، حٚ يّحق . منكـمِق ، يتال تٕحق : دظٚ يدظق ،  ٚموٚرظً ؾًاًل  ٕجًؾ افًٍؾ افّـ

ـٚ ٕجًِفأو ى يـجري . جرـ ؿٙ يَيض   ًّ افّسًل شًك:  اش

حٚ ـ دظٚ (ـؾ٘ذا إَِبٝ إفػ إػ واو ، ؾ٘ن أصِٓٚ واو ؾتُتٛ ) ا ( مثؾ ) تال ـ م

وإذا إَِبٝ إفػ إػ يٚء ، ؾ٘ن أصِٓٚ يٚء ؾتُتٛ ) ى ( مثؾ ) منك ـ شًك ـ ؿٙ ـ جرى (

ًّرؾٜ أصؾ إفػ هل )واو أو يٚء(ـف يف األمسـاء:

ثْكأو  ٍّردـاف)إػ ْير ٕ أصِٓٚ واو ، أو أصِٓٚ يٚءوشقف ييٓر  .(جّعافـأو  افّـ

ا((ظذ صُؾ ألػ  فػإات/ ؾتُتٛ قتٚن، خىقة، خىق، خىٚمثؾ: ُخى .

.)ى(يٚء صُؾ فػ ظذ إٜ، دمٔتٚن/ ؾتُتٛ ٔ، دمكمَ دُ ومثؾ 




